Informacja Burmistrza z działalności
za okres od 22.09.2014 r. do 3.11.2014 r.
pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Zawichost
Wydano m.in. zarządzenia w sprawach:


powołania komisji ds. odbioru prac związanych z ociepleniem budynku ośrodka zdrowia
w Czyżowie Szlacheckim,



wyznaczenia

nauczyciela

zastępującego

dyrektora

przedszkola

Samorządowego

w Linowie,


powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów
samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,



przeprowadzenia i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pn. „ Gołoborze 2014”,



wskazania osób wchodzących z Urzędu do obwodowych komisji wyborczych,



wyznaczenia

obwodowych

komisji

wyborczych

dla

celów

głosowania

korespondencyjnego,
wydano również szereg zrządzeń w sprawach, wielokrotnych:


zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok,



zmian planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na 2014 rok,



zmian planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok,

oraz


uczestniczono w uroczystościach pasowania na przedszkolaka i pierwszoklasisty
organizowanych przez gminne placówki oświatowe,



wzięto udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Czyżowie Szlacheckim,



wręczono nagrody uczestnikom X turnieju Piłkarskiego o Puchar Burmistrza Zawichostu,
zorganizowanego przez SP w Zawichoście,



przeprowadzono i zakończono podpisaniem umowy z Bankiem Spółdzielczym
w



sprawie finansowej obsługi budżetu gminy i podległych jej jednostek,

zakończono i rozliczono Projekt Szlak św. Franciszka w Zawichoście - oznakowanie
obiektów znajdujących się na szlaku oraz wyposażenie dwóch miejsc postojowych i
złożono wniosek o płatność do ŚBRR (wartość projektu 34 733,97 zł, wsparcie finansowe
z PROW w wysokości 22 591,20 zł.).



w ramach tzw małych projektów realizowanych we współpracy z LGD podpisano umowę
na realizację projektu Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w Wiejskiej Strefie
Rekreacyjnej w Dziurowie. Wartość projektu 37 180,59 zł, w tym środki z PROW
24 182,50 zł oraz umowę o dofinansowanie kwotą 33 650 zł projektu Remont świetlicy
wiejskiej na bazie budynku OSP w Piotrowicach – Etap I. Całkowita wartość zadania
53 996,82 zł,



wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Liceum w Zawichoscie
zorganizowano uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
nadanych przez Prezydenta RP. Poza tym wszystkie pary otrzymały pamiątkowa Figurkę
Błogosławionej Salomei, którą osobiście wręczał ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks.
Biskup K. Nitkiewicz,



uczestniczono w uroczystym otwarciu nowego boiska przy Zespole Szkolnym w
Zawichoście. Podczas uroczystości prowadzona była również kampania informacyjna na
temat Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację
społeczeństwa w zakresie żywienia kobiet w ciąży i dzieci w wieku przedszkolnym – w
ramach oraz akcja profilaktyczna NIE nowotworom u dzieci zorganizowana wspólnie
przez Fundację Ronalda McDonalda, Gminę Zawichost i Stowarzyszenie Człowiek,
Człowiekowi, w ramach której lekarze przebadali ultrasonograficznie 68 dzieci
przedszkolnych w wieku 5-6 lat,



uczestniczono w kolejnym posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy
Zawichost
Tomasz Siwek

